
G irig 

Agag~da Turkiye Tiirkqesinden ha- 
reketle agiz sozliikquliigu hakk~nda ban 
hususlarr dile getirmeye qal~gacagm. 
A&z terimi Turkqenin degigik bdgelerde 
konusulan, v a z ~ l ~  bir standard1 bulunma- 
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yan, siyasi anlamda baglrns~z bir dil 
o ln~ad~& gibi dil ozellikleri bakitnindan 
da hiyerargik olarak bag11 bulundugu 
"standart" dilden qok farkl~ olmayan, 
okullarda ogretilmeyen, resmi ve yarl 
resmi durumlarda kullan~lmas~ndan 
kaq~n~lan varyantlar~n~ giister~nek iqin kul- 
lanilacaktir. Buna @re a&z sozliikleri bu 
varyantlar~n siiz dagarc~gm tespite,,yiine- 
lik sBzliikler olarak anlag~lmal~d~r. Ornek- 
Iemelerde daha p k  en genig a21z siizlii- 
Bii oldugu iqin Derleme Sijzlii@i'nden 
hareket edilecektir. A g ~ z  malzemesinin 
siizlukqiiluk yonunden degerlendirilmesi 
ve a g ~ z  s6zluk~ulu&inun bat1 dillerindeki 
durumu hakk~nda Freiberthiiuser 1976, 
1986 ile Dinkktologie ve Dictonrrries 
isimli el kitaplar~n~n konuyla ilgili boliim- 
lerine bakllabilir (Hausmann; W. Besch). 
Yazm~zda dile getirilenler gorugler, daha 
da belirliginle~tirilebilecek t~kirler olarak 
gijrulrnelidir. 

Tiirkiye Tiirkqesinin ag~zlar~yla ilgili 
guniimiizdeki anlamda sozluk p11gmalar1 
12 Temtnuz 1932'de kurulan Tiirk Dil 

Nurettin DEMIR 

Kurumu'nun (TDK) lo zamanki adiyla 
Turk Dili Tetkik Cemiyeti] 26 Eylul 1932 
tarihli birinci kurultaylnda allnan bir ka- 
rarla ba$ar. On haz~rhklann tamamlan- 
~:~asindan sonra 1933 y ~ l ~ n d a  hayata geqi- 
rilen bir halk agzlndan sijz derleme 
seferberligi neticesinde TDK'na 1933 ve 
1934 y~llar~nda 153.500 fig ulag~r. Bu 
figlerin degerlendirilmesiyle ortaya c;~kan 
ve 1939-1 95 1 y~ l l a r~  aras~nda yaynnlanan 
1709 sayfa ve 4 cilt tutan Siiz Derleme 
Dergisi (SDD) 25.000-30.000 kadar keli- 
meyl ihtiva eder. Bu 4 cilde daha sonra 
beginci cildi olugturan Yrrzrrl Diliridetr 
H d k  Agz'zlna lizdeks'le (1959) iinceki cilt- 
lerde bulunanlar da dahil olmakla birlikte 
yeni malzemeyle genigletilmi~ "folklor 
s6zleri"ni iqine alan a l t~nc~  cilt ( 1952) 
ilave edilir. SDD zengin a& malzernesi- 
ne sahip ise de sozliige katkida bulunan- 
larm ilk defa boyle bir igle ilgilenen, rast- 
gele seqilmi~ derlemeciler olmalar~, 
cierlenen ~nalzemenin uzmanlar tarafindan 
yeterince kontrol edilmemesi; derlenen 
kelirnelerin cografik daglllrn~, kimden 
alindiklar~ ve kimler tarafindan kul- 
lan~ld~klari hakk~nda saglam bilgi verme- 
mesi, keljme anlamlarlnln yeterince aqlk 
tarif edilmemesi, metin i~erisinde kul- 
lan~l~glar~n~n yeterli ornekle g8sterilme- 
mesi, kullan~lan ipretlerin ai~zlardaki te- 
laffuzlar~ yansltmamas~, e, ??, f i  gibi 
fonolojik degeri olan kimi seslerin giiste- 



slraya giire dizilrnig olrnasi yuzunden bir 
kelimenin i'arkll telafiuzlari vcya akraba 
kelirncler iqin gerekli olm gfindennelerin 
bulunmamasl gibi iinernli eksiklikleri 
vardir (genig bilgi iqin bkz. Mailsuroilu 
1957, 120). Her ne kadar SDD zengin bir 
malzemeye sahip ise de halk aizinda ya- 
2ayan bir~ok kelimenin derlenme- 
mlg olrnasl ve fxk  edilen eksiklerin gide- 
rilip yanhglarm duzeltilrnesi maksadiyla, 
Turk Dil Kurumu'nca yeni bir derleme 
yapilmasr uygun giirtilur. Biiylece 1952 
bagrndan 1959 sonuna kadar tam sekiz yil 
surcn ikjnci siiz derleine kampanyasi bag- 
latilir. U$ kcre tekrarlanm programlarla 
yurutulen 917 dil ineraklisinm kahldig~ bu 
kunpanya neticesinde 450.000 kadar f i g  
to plan^. Bu figler iincekinin bir qok eksi- 
iini diizeltmekle kalmaz; yeni kelimeler, 
yeni anlamlar, yeni derleme biilgeleri gibi 
hilgileri de getirir. 1962-1 979 y~l la r~  
arrwinda gene TDK tarafindan yaymlanan 
XI ciltlik Derleme Siizluii6;u, daha onceki- 
lcrlc hirlikte 600.000 c ivm~~dak i  fi-ige 
duyanilarak hazirlanmigtir. 1982 yillnda 
evvelki ciltlerin basilmasindan sonra ku- 
ruina gclen figlcri11 degerlendirilmesiyle 
daha once yayi~nlan~n~g cilllerde bulun- 
mayan siizcuklerle, bulunup da anlam ve 
derleine yerleri degigik olan siizcuklerin 
atl~ndigi bir ek cildin ilavesiyle DS toplam 
XI1 cilde ulagmlgtlr. Eksikliklerinin gide- 
rihnesi maksadlyla hala derlemeler 
yapdm bu siizluk, kanatimizce, sadece bu 
gune kadm Anadolu a~g~zlar~yla ilgili en 
buyuk yayin deiil aym zamanda 
TDK'nun gerc;ekIegtinni~: oldugu en 
iinemli leksikolojik ~aligma durumun- 
dadir (Bkz. Demir 1994). 

Tiirkiye genelinden malzemeye yer 
veren ag~z  siizliikleri, DS'niin daha bir On 
gekli durumundaki SDD'nin yayim- 
lainmasindm bu yana Turk dilinin en 
One~nli kaynaklarl arasindadir. Etimoloji 
vc Turkpyle kargi kargiya geldiki diller 
arasmdaki kelime aligverigi bagta olrnak 
uzere, burada teker teker uzerinde dunna- 
y?ca&mlz bir y12m pligmaya hutun ek- 
slklerine ragmen bu sozlukler kaynakllk 
etmig, kimi aragtlrmalarin yapilmasi bun- 

l a m  var11i1 neticesinde mumkun olmug- 
tur. 

Ancak DS gibi bir eser ortaya konul- 
masma amaliir bir ruhla hazlrlanan akiz 
siizlukleriilin say~sindaki artiga raginen 
a&z siizliik~ulu~uniin teorisi, ~nctotlm, 
sorunlari gibi hususlarla, Turkiye T i i r k p  
sinden hareketle pek ilgilenilmedi@ni; 
monogr2lfiler veya metin yaylnlamnm so- 
nunda ya da zatnan zatnan populer bilim 
dergilerinde yer alan kisa listeler yeklin- 
deki DS'ne katlular~ bir kenara biraklrsak, 
ailz siizlukquluguniin dil uz~nanlarlnm 
pek de ilgisini qekmedigini gfiriiyoruz. 
Oysa agiz aragtmalarmi~l ileri oldugu ul- 
kelerde, mesela Almanya'da a@ siizluk- 
qulii~u, a&zlarin hepsinden genig mdze- 
meye yer veren DS benzeri bir siizlugun 
meydana getirilmemig olmaslna ragmen, 
ailz ara$malar~nm en iinemli kol- 
lar~ndan biri durumunda olup devletin fe- 
daral yap!,srnln da yardunlyla kurum- 
laymigtir. Ulkemizdeki duru~n, ko~luyrna 
diliyle ilgili aragtirmalarm Turk diline 
dair ~alig~nalar i~erisindeki yeri kadar dil 
incelemelerinde hem siizlukquliik hem de 
a& arxjhrmalanna ayr~lm mesai ve bun- 
larin gene1 seviyesi ile de yakindan ala- 
kdidir. 

; '  

Siizliik tiirii 
Ailz ~Ozluklerini deiigik (ilqiitlere 

giire sinltlandlrmak miirnkiindur. En basit 
olgutlerden birisi malzerne allnan biilge- 
nin sinirlmdlr. Burla giire a&z siizlukleri- 
ni, agiz siniflandirmalannda da esas 
d inm coirafik iilqutler yarduniyla u~ atla 
grupta toplayab'iliriz: 

Bunlardan birincisi DS veya Zrlnnnt 
Terimleri Siiz1iiX;ii gibi stmdart dilin ge- 
~ e r l i  olduiu sal~adaki aglzlarin hepsinden 
veya miimkiin oldugunca genig bir kesi- 
minden malzemeye yer veren biilgelcr 
ustu veya gene1 aglz siizlukleri diyebile- 
ceiirniz siizluklerdir. Bu turun en iyi iir- 
neiini, her ne kadar standart Tiirkiye 
Turk~esinin yazl dili olarak kullanild~$~ 
bolgelerin a~izlanni tamamiyla iqine d- 
mass da, DS te~ki l  eder. 



Ikincisi ise buna giire daha dar bir 
biilgeden, mesela belli bir aglz grubundan 
vcya bir cogral'ik biilgedeki agizlardan 
malzemeye yer vcren genig biilge agzl 
siizlukleridir. Bu tur siizluk c;aligmalan 
Turkqe esas :dinar& pek yapilmamqken 
mcsela Alman agiz siizluk$ulu~unde, dev- 
letin federal yapisi yan~nda agizlann bir 
birinden Turkgenin agizlariyla kargilag- 
(~r~lamayacak iilqude q i r i  farklillklar giis- 
tennesine de hail1 olxak bir gelenek ha- 
lindedir. 

~ ~ u n c u  turu ise il, ilge, kiiy gibi daha 
k u ~ u k  bir biilgede konugulan, oldukga ho- 
myjen bir agzin veya a&z grubunun siiz 
dag:uc&nrn tespit edildigi datr biilge agzl 
siizlukleri olu$turur. Coklukla amatiirce 
hazlrlanmy ohnakla birlikte, daha buyuk 
s6zlukler igin kiymetli iin p1igmala.r ola- 
rak giirebilece@niz . bu tur siizluklere 
zxnm zm:m rastlamakhyiz (Haaham- 
dioglu 1982, 1983, 1985, Pehlivmll 1993, 
Ergin 19 82; Emiroglu 1989 vb.). 

Agiz sozluklerini igerisindeki malze- 
mcyc giire agzm kelime da~@mgrna ait 
genel a g ~ z  siizlukleri, atasiizleri ve deyim- 
Icr, dualau-beddualar veya belli hir sahay- 
la ilgili kelimeleri i ~ i n e  alm iizel siizluk- 
Icr gibi turlere ayirabiliriz. Tabii 
agizlaudan mumkun oldugunca $ok malze- 
meye yer veren genel aglz sozlukleri iyi 
hazirlanmalm durumunda iizel agiz soz- 
luklerinde yer alabilecek bilgileri de kap- 
sar. 

Sinlrland~mxka kullanilabilecek bir 
bagka i i l~u t  ise madde baglmnin 
sualanmarldlr. Gene1 siizluk~ulukte giiru- 
len her turlu sirdama teknigi burada da 
kullamlabilir. A ~ n a  Turk~e  agiz siizlukle- 
rinde mudde O q i  slralamaslnda~ bugun 
takip edilen yol, kelimeleri alfabe slrasina 
giire vennektir. Slralamada yan dilinde 
kullaul~lw alfabc esas ahnmakta, bundan 
faukll sesler kendisine yazl dilinde telaf- 
fuz noklasi baklmindan en yalun oldugu- 
na inanllan sesle birlikte verilmektedir. 
Farkll siiyleniglcrin giisterilmesi mesela 
DS'nde kelimcnin yaygm olduguna 
inadan  varyantmi madde bay almak ve 
bundan sonra varyantlai alt madde bag- 

1x1 olarak vermek 9eklindedir. Bu alt 
madde baglari daha sonra ayrl madde 
bay olarak siizluge alinir ve anlunmin 
a ~ l k l a u d ~ ~ l  yere giindermc yapihr. Dar 
biilge agzi siizluklcrinde temel agza has 
bi$im siizluge allnmakla, varyar~tlaraysa 
pek yer verilmemektedir. Bir biilgede bir 
kelimenin farkli ~(iyleuigleri~lin cojjrat'ik, 
toplumsal, dil ka.rglsmda dinan tutum 
gibi sebepleri vardlr. Dil sur~mesi de 
dahil olmak iizcre dildeki standarttan sap- 
malarin agiklimabilir nedenleri vaudlr. 0 
yuzden agiz siizluklerinde vauyantlann 
giisterilmesi iinemlidir. Ancak bunlari 
butun teferruatiyla tespit etmeye phgmak 
aglz sozluk~ulu~uniil~ s~uirlanni zorlaya- 
bilecegi gibi kullanicllarm qogu apslndan 
da gerekli olmayabilir. 0 bakundim en 
azmdan, varyantlar aras~nda kaybolma- 
mak &in, bolgede yaygin ohtrak kul- 
lmilan telafTuzu vermek pratik bir Giizum 
olarak giirulebir. Bundan bagka kelimele- 
ri etimolyjileri, anlam alanlari gibi bagka 
esaslara giire dizmek de mumkundur. 
Ama b u n k  Tiirkp agiz siizluklerinde 
kullanllmadi~i iqin uzerinde durmuyoruz. 

Turk~enin agizlariyla ilgili siizluk 
plqmalan bir taraftan unutulmakta olan 
kelimeleri kaydetmeye galiglr ki bu yiin- 
leriyle art zamanlldirlar. Ancak malzeme- 
ye yaklagmalan eg zumunlidir; kaydedi- 
len kelimelerin zaman i~erisinde gegirmig 
olduklari ses de&melerine yer verilmez, 
tersine o and& derlemecinin veya siiz- 
lukgunun tespit ettigi hdiyle kelimeler 
kaydedilir. Yeterli malzeme olmasina rag- 
men Turk~enin tiuihi devrelerinin 
agizlmna dair bir slizluk henuz yoktur. 
Sozlukler de dahil olrnak uzere eski eser- 
lerde gerulen agiz malzelnesi guvenilir in- 
celemelere tabi tutulmu? degildir. Turk~e- 
nin belli bdgelerde eski durumu hakkinda 
hazirla~lacak tarihi agiz siizlukleri 
agizlann bugunku da~ i l~mmi  anla- 
mam~zda, Suphesiz son dcrece faydall 
olacakhr. 

1@ne slacag~ bilgiler 
Iyi bir a& siizlugu hangi bilsileri ih- 

tiva etmelidir soruauna herkesi tatmin 
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edecek bir cevap bulmak lnurnkun degil- 
clir. Sorunun cevab~ kullau~~c~nm heklenti- 
lcrinc giire degigir. Mevcut ai&z siizliik- 
lcrini kimlcrin kullandlgl konusunda her 
llangi bir qdigma yoksa da yap~lan 
; ~ l ~ n l ~ l i ~ d > ~ n  harekelle kullan~cilauin ana-  
tijr vcya proksyonel manada bilhn adiun- 
lanyla yiiksek okul ii&cncileri oldu@m 
tahmin ediyoruz. 

SDD ve DS iqin ~nalzemc topl;m~rken 
nclerin lespit edilmeye c;alq~ld~g~,  siizluk- 
lcre nelerin ahndlgma bakmca siizlukte 
nclerin hulunmasr istcudigiylc ilgili 
hazl bilgilcr buluruz. Birinci derlcmedc 
dcrlemccideu, kclimc (vatrsa turlu siiyle- 
uiglcri), derlernc yeri; kelime isim, s~fat  
vcya zunirse izalet ve yokluk, Siil ise 
gcniy zaunan 3. tekil @HI,  kelimenin 
anlarni ve metin i$indc kullain~hgr gibi 
sonra&m siizlu$e ahnan bilgilcr yanmda 
cg vcyii n t  anla~nl~lar~,  kelirncnin 
yaygrnhg~, dcrleme yap~lan kimscnin 
yay, igi, cinsiyeti, ycrli olup olrnad~gl, 
okur yamr olup olmadlg~, derleyici, dcrle- 
yicinin kelimeylc ilgili diiyuncelcri, derle- 
rne Iarihi llakk~nda da bilgi istenir (DS I, 
s. XIII). lkinci derle~nede derleyicilere 
giindcrilcn ftglerde arman bilgilcr doldu- 
rulrnas~ gerckli olaui vc doldurulma~~~ iste- 
gc ba@h k w n  olrnak uzere ikiye aynllr. 
Bunlardan doldurulmas~ gerekli olan 
kislmda, kclimc ve siiyleniyleri, numara- 
Ia~arak verilmesi istenen anlamr veya an- 
Ia.ml;u~, kelimenin kullaniliy~nl giisteren 
iirnck, derleme yeri, derleyici ve iyi 
yan~nda, l'igin niyin dolduruldu~u konu- 
sunda da bilgi istenir. Doldurulma sebep- 
lcri yerii hir kelimcyi vermc, eksik derle- 
mc yerini taunaunkuna, SDD'ndcki yanllg~ 
duxlune, eksik a n l a n ~  rananlama, 
yanllg an lam^ duzelune, SDD'ncle bir biil- 
gcclen derlenmi~ gihi giisterilen kelilncnin 
hiilgcde olmad~& vc keljmeyi fonetik iga- 
rcllerle venne ohnak uzere ycdi tanedir. 
Figlcrin doldurulm~sl isle& bag11 
k~sm~nda  ise kclimenin turu, eg XI- 
lainl~lan, a @ h k i  z ~ t  anlamlrsl, tarifi lam 
I'ikir vercmiyorsa birkag ~ i z g i  ve resimle 
bunnn giisterilmcsi, dcrleyicrnin eklemek 
istcdigi tlugunccler yeklindedir. Ancak 

Siglerdc istenen bilgilerin, birinci gruba 
girenlerin baz~lar~ &a iginde olmak iizere, 
DS'nde kullanlhnaid~g~n~ giiruyoruz. 

DS'nde derlenecek sOzler, Istamhul 
Turkgesinc dayanan yaz~  dilirnizdeki siiz- 
lerden bagka olmak uzcre yerli halk 
aras~nda kullan~lan siizlerdir. Yazi dilindc 
kullan~lan sOzlcr, bir biilgede yckil vc an- 
l a m a  farklil~hk g(isteriyorsa bunlar da 
derleneceklerdir. Aynca bir kelirnenin 
Turkqe olup olmad~glnda tereddul edilsc 
bile o kelirneni~l derlcnmesi gerektigitie 
iyaret edilir. 

Bir a g ~ z  siizliigii haz~rlarken, siizlukte 
biilgedc rastlarian kelimelerin hepsine yes 
verilmek istenmiyorsa, ~;iiziilmesi gcrcken 
en zor hususlardar~ birisi, neyin siizliige 
alin~p ncyin almnayaca&, neyin a~&z 
iizelligi olarak gorulup neyin s t i i ~ t d ~ l  dile 
has his iizellik kabul edilecegi mesclesi- 
d'ir. Burada belli bir iilyu bulmak irnkans~z 
gibidir. 0 bak~mdari s6zlukgii, araghr- 
masmcla amaylanni agiklayamk belli 
prensipler koyrnak durumundadir. Yam 
dilinde kullanihnayan veya ses degerleri 
ve mlam~  bak~m~ndan ymt dilindekinden 
ayr~lm kelirneleri siizluge almak, bera- 
berinde getirdigi saluncalara ragmen, 
pratik bir c;iizum gibi giirunmektedir. 
Ancak bu pratik yiizu~n siizluk madde- 
lerinin lespiti iyin nihai bir giiziim tegkil 
etmiyor. Mcsela deiiiz siizcugu sadece 
ortadaki ii sesi ile yazl dilinden aynl~r.  
Ancak bu ses yazl dilinde olmaunakla 
birlikte, Anadolu ag~zlarinda son derece 
yaygin oldugu iyin, deiiiz siiyleyigi hiy bir 
yanllg anlayllnaya ycr venneyecek gekil- 
de standart dildeki mmasryla ai~lagllir. 
.I3 una karljil~k getirmek ve giXirnzek l'iille- 
ri ai~zlarda gcnel olarak hern siiylenig 
lmn dc anlam baklrnmdan starldarl Tiirk- 
gedeki gibi ol~nakla birlikle rncsela Bolu 
a&lannda siiyleniyleri standart T u r k p  
dekine yakindlr, ancak anlanlan Icrsidir. 
Bu dururnda geturmek Siili "gWinnek" 
guturmek ise "getinnek olarak siixliige 
girmek durumundadlr. 

Bir biilgede konu$ulm varyantin stiz 
da&ucr& tespit edildiktcn vc belli iil@le- 
re giire siizluge alinacak keli~nelerin uas~l 



giislcrilece~i belirlendiklcn sonra, veril- 
mcsi gereken ikinci husus kelimenin tari- 
f'i, yani anlam~d~r. Bur& lakip cdilen yo1 
a21z keli~nesinin standart dildeki 
k a r g ~ l ~ & n ~  vermek geklindedir. Arna bu- 
rada yanlig manalandmalar ortaya 
pkabilmektedir (baz~ iirnekler iqin bkz. 
Demir 1994). Tahii gene de kelimenin 
yazl dilindeki karyl&n~ vermek, iki keli- 
menin an lam^ kadar rnetin igcrisindeki 
kullanirn~nm da iirtug~nesi durumunda 
pralik bir giizu~n gihi giirunuyor. Ancak 
bunun saluncalaurm unuunamak gerekir. 

Bundan bayka aglz siizlugunde tirii'i 
yapllan kelimeyi al@darnasl &in verilen 
iirneklerin iyi se$ilmesi gcrekir. Mesela 
DS'nde standart Turk~edeki kar$11@ "git- 
mek" olarak verilen hi gedmek maddesi- 
nin oldugunu giiruyoruz. Bu maldenin iyi 
anlag~lmas~ iqin verilen iinlek ~iiyledir: 
Ben bahurnm ynnina gedecern. Oysa git- 
mek / getnwk liilindeki tonsuz t unsiizu 
s t i ~ n d ~ t  dilde de Iki unlu araslnda tonlula- 
gam, zaylf bir l'dir. Bu yuzdcn verilen 
iirnek, kelirnenin siiylenigini t an  olarak 
aqklam~yor (ayrica bkz. Demir 1994). 

Kaynaklari 
A@ sozlukleri, aglz a r q t m a -  

larlndaki gene1 meyile uygun olarak bir 
standart dilin pus1  Atmda toplanmig olan 
konugma varyantlar~ndan beslenir. Ko- 
nugma dilinden bcslenen a@! siizlukqulu- 
@hiin hirinci kaynag~ isc a g ~ z  konupn- 
lard~r. Bu durumda kaynak kigi aps~ndan 
iki i'arkll luturn siiz konusudur. Bunlardan 
hirincisindc DS gibi Turkiyenin genelin- 
den malzeme ihtiva eden sijzluklerde, 
siizlu malzemc bir derlemeci raralindan 
kaynak kigi veya kigilerden loplanu. 
A&z ~nonografileri veya kii~uk gap11 dar 
hiilge a~~rzlariyla ilgili siizluk phg-  
malannda giiriildugu gibi derlemeci ile 
dc~erlcntlirici aynl ki$i olabilir. Malzeme 
allnacak kigide aranan, bizce dogru olma- 
ym ham iizclliklcr vard~r. Buna giire "der- 
lenecek kelimeler yerlilerden ve mumnkiin- 
sc o ycrden hi$ ayr~lmaunq olanlardan 
derlc~uneli, bunlar aras~nda okur yazar 

olm~yanlar, yaglllar, kadmlar Lercih edil- 
melidir. Kendisinden siiz derlenen kimse- 
lcrin igiune ve sijylcrne uzuvlannda kusur 
hulunmamahd~r. Bagka taraftan gclip his 
ycre yerlegmi~ olanlardan vc gij~mcnlcr- 
den siiz derlenmemelidir" (DS I, s. XIX, 
ayrlca Mansuroglu'nun yukandaki siizle- 
rine hkz.). Bagka bir p l~gmam~zda  
(1998) baz~ tenkitler yiinellligimiz bu tip 
s~nilamalarl biz, sadece a&z siizluk$iilu- 
i u  i$in degil &z aragtlnnalann~n diger 
tiirleri i ~ i n  de dogru bulmuyoruz. A ~ I Z  
siizliigu hazlrlan~rken esas olaul, siizlu~u 
hulrlanan agzm sliz va r l~g~n~ ,  derlenecck 
malzemede bail s ~ n ~ r l m a l a r  konmug isc 
aranan garllara uygun sozluk malzernesini 
kayda ger;imek olmal~dlr. Siizluk 
aq~s~ndan iinemli olmayan sm~rlarnalar ge- 
tirerek, dalla fazla malzeme eldc chne 
i rnkmn~  ortadan kaldrrmak gcreksizdir. 
Eir biilgedc varh& tespit edilen bir keli- 
menin siiz konusu hiilgedc gercektcn kul- 
lan~lip kullaul~lmadi~l, yayglnhk dcrecesi, 
blilgeye has telat'fuzu, varyantlm, aullam- 
lam, ciitnle i~erisinde kullamlrg~ gibi siiz- 
luk iqin iinemli hususlar bayk LL 1 x ~ n a  soru- 
larak kolayca tespit edilebilir. A yr~ca 
biilgenin yerlisi olrnayan birinin ilk dikka- 
tini Cekecek geylerin baglnda kulagma 
yabanc~ tellaffuzlar, tarumadig~ kelimeler 
geldigi &in biilgeden olmayan insanlar~ 
kaynak kigi olarak glirme~nenin de lutarl~ 
hir yanl yoktur. Biiyle birinden derlcnmig 
bir kelimenin siiylenigi, anlam1 vs. gibi 
sSzluk i$in iinemli hususlxda d d n ~  faszla 
bilgiyi ycrlilerden al~nak son derece hasit- 
tir. Dernek ki ag~z  siizlu~u iqin malzerne 
hem dogrudan biilgenin yerlilerinden hem 
dc dolayll yolla biilgenin yerlisi olmayan- 
lardan toplanabilir (krg. Mmsuroglu 
1952, 120). 

Siizluk p lq rnas~  haznlar~irken mal- 
zernenin tespitinde, iizellikle belli biilgele- 
rin aj$zlanyla ilgili pligmalarda takip 
edilen ikinci yo1 ise siizlukqunun aynl za- 
~nanda kaynak kigi olmasld~r. Genellikle 
konu?tu@ agzm siiz dagarclgin~ tespit el- 
meye Galqan araglmnacllar buraya dahil- 
dir. Bu durum da siizluge allnacak kelime- 
lerin tespitinde aragtirnaclnm neyi a g ~ z  



(izelligi olarak giirduguy le slki slkl ya ilgi- 
lidir. Biz a $ z ~  konuganm da farklnda ol- 
dugu birincil ve aizl konuganin farkmda 
olmadlgl ikincil a&z iizellikleri geklinde 
hir ayrlm yaplyoruz. Ancak ikisini birbi- 
rinden aylran kesin iilqutlerin bulun- 
madl&ni vurgulmak isteriz. Bunlarm de- 
rcccleri burada uzerinde dunnayaca&m~z 
seheplerle kiyiden kigiye dcb;iyebilmekte- 
dir. Sla~dart dilin daha "dogru" ve bu 
yuzden prestije sahip bir varyant olmasl 
yuzunden yazl dilindeki siiyleyigten belir- 
gin bir yekilde aynlan vcya yan dilinde 
 hi^ bulunmayan, hatta siiyleniglcri kendi- 
sine luhaf gelen kelimeier yerli derlemeci- 
nin dikkatini ~eken  hususlardu. Ikincil 
aijlz iizellikleri, tccriibcmize giire bu du- 
rumda objcktif manada siizlu@ 
haz~rlan~nan diier ab;lzlardan ayuan 
iinemli iizellikler olimlarlna ragmen 
hiiyiik oranda @den kapaktadu. 

Dogrudan siizluge yiinelik olmmakla 
birlikte yazlll hale getirilmig a& incele- 
meleri, metin yaylnlan, biraz standart- 
lagtlrilmlg olarak yaziya geqirilse de folk- 
lor derlemeleri vs. gibi diyalekloloji veya 
yakm disiplinlerde pp i lmq  pligmalar 
da agiz siiz1uii.i i ~ i n  birer hazine duru- 
mundadular. Bu tur qahgmalarda verilen 
metinlerin daha iyi anlag~lmasi iqin eserin 
sonuna genellikle k ~ s a  bir sozluk eklenir 
vcya z;unan z m a n  Cafero~lu'nun yaptlil 
gibi anlay~hnayacagma inanllan kelimeler 
dip notlarla q lk lwu.  

Eski diinemlerdet~ olsun giiniimiizden 
olsun yaz111 eserlerin kaynak olarak kul- 
Ianlld~gl a&z siiz1ub;ii ~allgrndarl yok de- 
necek kadar azd~r. Tunikhnyh Twarnu 
Siizliigii' nun, eski devirlerdeki Tiirkqe ke- 
lime hazinesini ortaya qlkarmaya qallglrsa 
da, a& siizliiiu olma gibi bir iddias~ yok- 
tur. Oysa hem eski diinemlere ait hem de 
gunumiiz yazlll kaynaklarmda bolca a@ 
malzemesi bulunur. Eski devirlerle ilgili 
dil ve edebiyat arqtirmdar~nda dikkatin 
genellikle bijlgesel siiyleyiglere pek yer 
verilmeyen "edebi" eserler uzerinde yo- 
iunlag~nas~ veya bu tur eserlerin ailzlar 
a~nindan incelenmemigligi, tarihi diya- 

1ektolo.jinin henuz geligmemig olmasl bu 
yiinde gimdiye kadm iinemli bir 
gahgmanm ortaya ~ikmamasl neticesini 
doiurmugtur. Eski diineinlere ail siizliik- 
lerde yer ald& sijylenen ailz kclimeleri 
de ciddi aragt~nnalara labi tutulm~un~gur 
(kry. Dankoff 1991). Oysa yazill metin- 
lerden, ijzellikle latin alfahesiyle 
yazllanlardan hareketle a&z s8zlugii 
phgmasl yap~nak incelenecek malzeme- 
nin surekli de5;igmedib;i de gijz iinune ge- 
tirilirse daha kolaydlr. Gunumuzun roman 
ve hikaye bagla olmak uzere hilhassa 
"kiiy edebiyatl" olarak tanman eserlcrinde 
de, iizellikle konugma pmajlar~nda doiru- 
dan biraz standartlagt~r~lrnq gekillcriyle 
de olsa allntl geklinde holca ailz malze- 
mesi yer a h .  Puskulluo~lu'nun Y a y  
Kemal'in eserlerini esas alarak haz~rlanq 
oldugu siizluk bu konuda guzel bir ijrnek 
tqkil  eder (1995). 

Bunlmn yanlnda agrz siizluklerinin 
bugun hic de kiigumsenmeyecek bagka 
kaynaklan da vard~r. Yerel basln ve yay111 
organlar~ bunlarm ba.ymda gelir. Ycrel ga- 
zetelerde zaman zamm yaynnlandlklari 
bolgenin aizlyla kaleine allnmlg yazllara 
rastlanmaktadu. Her ne kadar burada kul- 
lanilan a& ~oklukla birincil unsurlann 
agm vurgulandii~ bir tur siizde a&z ise de 
bunyesinde sozluk qaligmasmda kul- 
lanllacak bolca malzeme banndlru. Ayn~ 
gekilde son ylllarda yaygmlaqan yerel 
radyo ve televizyonlarda yaylmlanan soy- 
legiler bagta olmak uzere qegitli program- 
larda da biilge agzmdm bolca kelime 
g e p r  Bunun yanmda, yerel olanlaua gore 
daha az ise de bolgeler uslu yaym yapan 
basm yay111 organlmnda da komedi, eg- 
lence programlmi bagta olmak uzere degi- 
gik yaymlarda, dikkatli bir gekilde giiz- 
den gecirilerek a&z siizlijgune 
ahnabilecek malzemeye rasllanmaktadlr. 
Ayr~ca gene dikkatli kullan~lmak yarl~yla 
fikra, mad, film vs. gibi kaynaklardan da 
a@ siizlugu icin lnalzeme elde edilehilc- 
cegi kanaatindeyiz. Karadeniz fikralarl 
bunun dikkat qekici Omekleridir. 

Malzemenin derlenmesi 



DEMIR 

Aiiz siizluguniin kaynaklarina bakh 
olarak siizlukte kullanilacak malzeme sa- 
hada veya masa baglnda elde edilebilir. 
Sahada ~nl-llzcme derleinek, agiz 
au-agt~rmalannin diger kollarina giire tek- 
nik baklmdan kolaydir; ama zaman 
a~lsindan meseleye yaklaginca tersi bir 
durum siiz konusudur. Siizlukgu belli bir 
konuyla ilgili sinirll saylda kelime 
xmiyorsa,  derleme igi c;ok daha uzun bir 
zamana yayllabilir ve bu yuzden diger 
pllgmalara gore daha l'azla sabir ister. 
Bu yolla malzeme dogrudm vcya dolayll, 
yazmak veya ses kaydetmek suretiyle 
toplanabilir. Tabii bu arada her saha 
galigmas~ntn muhakkak masa bag1 
qal~gmasini gerektirdigi gerpgini de 
unutmamahyiz. Ayrica saha gahginasini~i 
da DS gibi buyuk a&z siizliiklerinde oldu- 
gu gibi, bir lusmi sahada bir klsmi masa 
baginda galigan bir ekibin igidir. Derle- 
mcciler, sijzlu%u hazlrlaymlarca giirevlen- 
dirilmig veya giinullu olauak bu ige giren 
kigilerdir. Dar biilge agizlarma has sbz- 
luklerde ise malzeme genellikle bolgenin 
ayiu zammda yerlisi olan siizlukQi 
hrafindan kendi siiz dagaraci& yamda 
~cvrede duyduklmn~ siizlu veya yazill 
olarak kaydetmesi suretiyle dcrlenrnekte- 
dir. Siizluk iqin derlenecek iirnekler inese- 
la bir agiz grmerine giire daha klsa olabi- 
lir. Burada tespit edilmesi gereken 
kelimeleri dogrudan yazlya ge~irmek pra- 
tik bir yoldur. Ayni gey kelimeyi 
agklaylcl Omek i ~ i n  de ge~erlidir. Ses 
kaydi suretiyle tespit edilen metinleri el- 
hette tekrar tekrar dinlemek kelimenin 
metin i~indeki kullanilqi gibi hususlarda 
bilgi verdigi &in kiymetli; a n a  sozluk 
~aliginasi i ~ i n  kiilfetli bir yo1 olabilir. 
Gene belli egydm giistennek, belli duru- 
mu tarif ederek malzeme derlenen biilge- 
de nasll adlandmldl~ini sonnak, standart 
geklini vererek bunun aglzdaki kargll~gini 
istemek gibi qegitli yollarla malzeme elde 
etmek, serbest konugmalarda mctin mal- 
zemesi elde etmeye phgmaktan daha pra- 
tiktir. Nelerin arandlgl iinceden tcspit edil- 
mck suretiyle kisa zlunanda gok genig bir 
biilgeden derlemesi yapilabilir. Bu belli 

bir meslek, tanm, hayvanc~lik, ev eyyalm 
vs. gibi bir sahaya has iizel bir a& aiizlu- 
gu hazlrlanmasinda bag vurulabilecek en 
pratik yoldur. 

Hazirlay ic~lar 
Adlndan da anlagllaca~i gibi, bir ta- 

raitan aiiz wa.$mnalanna diger tarattan 
da siizlukgulu~e baih olup her iki disipli- 
nin metotlau~ndan da I'aydalanan ailz aiiz- 
lukQilu~unun ayni ZXKanda her bilim ko- 
lunda oldugu gibi kendine has teorisi ve 
metotla-I vardir. Agiz siizlukqulu~ii belli 
bir bilgi birikimi, branpn metotlanna 
hakim olma, sorunlarnnl tamma, konuyla 
ilgili geligmeleri Lakip etme gibi tin yart- 
1x1 gerektiren bir uzmanlik iyidir (bkz. 
Mansuroglu 1957, 120; Giizaydin 1991, 
313). Oysa Turk~enin aglzla-iyla ilgili 
qalqmalarda iizellikle derleyicilerin pek 
de metotlu phgrnadlklar~, siizluklerde 
elegtirilen hususlarin giiz ardi edilemeye- 
cek bir biilumunun bunlardan kaynak- 
l i ~ d i & ~  giiruyoruz. A&zlardan siizluk 
malzemesi toplanmln resmi bir aksiyon 
haline getirildigi ilk dcrlemede tutulan 
yol, esasen uzmanlik ibi ol;m bir konuya 
nasil yaklag~ldljjmi gastermesi baklmm- 
d m  ilgi gekicidir (bkz. DS 1; V-XIX ). 

Diger sozlukler gibi &ii siizlukleri 
de bir veya birdcn fazla kigi tarafindan 
hazirlanabilir. Bu biraz da siizlu~un turuy- 
le ilgilidir. Dar bolge aizl siizluklerinin 
veya iizel siizliiklerin bir kiyi ustesinden 
gelebiliriken gene1 aglz siizluklerini, bir 
kism sahada malzeme derleyen bir diger 
klsmi ise masa baglnda siizlu~u 
hazlrlayan bir ekip daha kolay sonuca gd- 
turebilir. TDK taraf~ndan yiirutulen her iki 
siizluk ~alqmasinda da dikkat qeken 
husus, derlemelere p k  sayida kiginin 
katihnasi ve derlemeciyle stizlu~ii 
hazlrlaymlarin farkll gahlslar olmalmdlr. 
Bu husus ayni zarnanda sii~lukteki h a w  
larin az~msanamayacak bir biilumunun dc 
sebidir (bkz. Eren 1990, 1992, 1993; krg. 
Tezcan 1991). 

Transkripsiyon 



Yukarida da dedigimiz gibi nihayetin- 
de konugma diline dayanan,a&z siizlii@ 
hxzirlanlrken ortaya ~ l k a l  sorunlardan bi- 
risi siizluge aliuacak kelimelerin nasll 
trmskrihe edilecejji meselesidir. Gene1 
olarak konugma dili yaziya gcgirilirken 
oldugu gibi burada da yazlda ncyin nasll 
giisterileccgi sorusu ortaya pkar. Teferru- 
atm giisterilmesi, siizlu&un ulagmak iste- 
digi kullanlcllar, siixlugun haz~rlanmasma 
katk~da bulunanlarm. fonetik incelikler 
hakkindaki duyarlil~klari ve bu incelikle- 
rin giisterilmesiyle ilgili hilgi vc (ecrube- 
lcri gjhi hususlar bunda rol oynar. Elbetle 
ag1z siizlugune alinacak kelimenin ses de- 
gerleri okuyucu tarati~ildan da anlagilacak 
gckilde aglk, asllna miimkun mertebe 
yalun olmalldlr. Ancak basit gibi gorunen 
bu husus kolayca gcqigtirilemeyecek tur- 
dendir. Siizlu olarak kaydedilmig olan 
melinleri ~evir i  yazlya geqinnek, bu 
yiinde tecrubesi olmayanlar iqin, iizellikle 
standart Turkgede geqmeyen seslerin ve- 
rilmesinin sanlldi~mdm zor olduguna de- 
&ik vesilelerle gallit olduk. Nitekim 1.0- 
nctik incelikler konusunda tecrubesi 
ohnayan yuksek okul mczunlarma 
ak~zckiki sesleri nc derecc anlaylp giistere- 
bileceklerini tespit igin degigik agiz me- 
Linlcrinden biilumleri Lranskiribe ettirdik. 
Sonuqta var 012m seslerden igitilmeyenle- 
rin yaninda, "beklenti hat as^" olarak 
tglzda olmayan seslerin de igitilrnig oldu- 
gunu giirduk. Dikkat qekici bir gekilde T. 
Hac~haundio~lu Alnnya Folkloru ad11 siiz- 
luk plqmaslnda gunlar~ yazar: "Alanya 
agz~  tctkik edildiginde agzm baglanu11 (li- 
aison) ve klsaltmall tkestirmeci) oldugu, 
kendine iizgii yiirc agzl iizelliklcri giister- 
digi, bazi siizcuklerde de yazm zorluklar~ 
ile karglland& giirulmektedir" (1983, 3). 
Digcr taraftan fonetik inceliklerin giisteril- 
mesi dil u z m ~ u ~ l w  agsin&m iinemliyse 
de, hagka sahalarla ugraganlar i ~ i n  siizlu- 
gun kullan~lmaslnl gugleytiren, urkutucu 
bir rol oynayabilir. Transkripsiyonda sa- 
dece yam dilinde kullmilan igarctlerle ye- 
tinilmesinin saklncalam ise, mevcut hart- 
lerin ajjlzlardaki ses zeaginli$iaj 
yensltacak durumda olmmasl yuzunden, 
orti~dad~r. Bu yuzden kullanilau~ igaretler 

de anlaglllr bir gekilde apklanauak, siizlu- 
gu hazlrlanau~ agza has anlam aylrlcl iizel- 
ligi olan sesler, tnuhakkak giisterilinclidir. 

Bilindigi gibi DS'nun bir iinccki ver- 
siyonu olan SDD'ne y(ine1lilen iinemli 
tenkitler arasmda. kimi seslerin giisleril- 
memesi de gelir. lkinci derlemede, dcrle- 
me yapmak isteyenlere SDD ciltlcriyle 
birlikte bir kag derleme ve duzeltme (igi 
sunulur ve figlerin doldurulmas~ hakkmda 
apklaym bilgiler verilir (DS I, s. XVII). 
Kilavuzda birinci olarak kelimenin 
SDD'nde hulunmasi durumunda dahi 
kaydi, i (C), 4, A seslcri ve uzunlugu gvs- 
termek i ~ i n  kullanilw - uni ilc ilgili 
ac;lklayic~ hilgiler iirnekleriyle verilir. 
"Yazi dilimizde hulunan bir kelirne, yur- 
dumuzun bir kiigesinde degigik bir sesle 
kulla~~l~yorsa, bu farlu belirtmek igin keli- 
meyi figlemek Iiizimdlr" dendikten sonra 
standart Turkgedeki "qok" kelimesinin bir 
yerde "qoIJ" geklinde veya "deniz" keli- 
mesinin "deiiiz" geklinde kullan~lmasi du- 
rumunda bunun belirtilmesi istcnir. Bum 
ragmen kelimesine dair iirnckler Art- 
vin, Kars ve Erzincar~ illerinde rasl- 
lamken @S 125X), iizellikle Bau Anado- 
lu a@zltrlnnda ii sesinin korundugu hir p k  
kelime siizliikte geqmez. Hatta mesela Si- 
lifke'den derlenen denlzboncuu, deniz Or- 
deyi vcya gene Bah Anadolu aglzlanudan 
derlenrnia olm iirneklerde (DS 1424) ii 
sesi yazllmaz. 

Siizliikte verilecek kelimelerin telaf- 
fuzunun ne kadar tefmuatli olacagina 
karar verilirken unutulmarnasl gereken 
hususlardan birisi de, kelimenin prosodik 
degerleri, bunlar arasmda da anlarn aylrlcl 
iizelligi olan vurgudur. Agiz siizlugu 
hazxla~lirken keliinelerin vurgulaniglan, 
en z m d m  yaygln vurgulama sisteminden 
sapmalarin veriltnesi iyi bir agiz siizlu- 
gundcn beklenmelidir. Burada labii csas, 
kelimenin vurgusudur. Mesela DS'nde 
"surekli, gunde, her zanw" anlaunmt gel- 
digi ymdm ve bir kaq aglzda giiriila~ bir 
kunde kelimesine rasll~yoruz. Bu kelime 
Alanya agizlannda da geger. Ancak birin- 
ci hecesi vurgulu olup "gunde" amlaniyla 
degil, sadece "her gun, her zaunal" 



manasiyla kullaunrl~r, mesela 'Kunde gelir 
'Her gun gelir'. Buna karglhk aynl kiikten 
gclen gunde kelimesinde vurgulama son 
hece iizerindedir. Bu tur iirnekleri Sogall- 
rnak miimkundur. 

Geleceie dair 
Turk diliyle ilgili aragtmalar i~er i -  

sinde diyaleklolojiye oldugu gibi siizluk- 
quliige verilen iinemin de gittikqe arltigi 
giiruluyor. Arzu edilen bilirnsel titizlikten 
vc metodik yenilikten,uzak olsalar cia son 
ylllarda peg pege yayimlanan monografi- 
lcr, Turkiye i~ inde  ve digmda yaylmlanan 
son dcrece kalileli arqhnnalar, &zlm 
konu a h  bilimsel toplanhlardaki artig bu 
ilpinin igaretleri olarak giirulebilir. Bu ha- 
rekellenmenin aragtmnalwin turunu ve 
kalitesini arttlracaginl bekleyebiliriz. Bu 
ara~da genel dil aragtmnalxind:!, da siiz- 
l ~ k ~ u l u g e  kargl ilgi artmaktadlr. Onumuz- 
deki ylllarda genel o l a k  sozlukquliikte 
oldugu gibi a&z siizluk~ulu~unde de yeni 
yollann denenccegi a~lkbr .  Ozellikle bil- 
gisayar teknolojisindeki geli~melcr siiz- 
luk~uluk anlayigmda vok iinernli degigik- 
liklcr getirmeye baglanigttr. Siizluk- 
qulugun bu alandaki geligmelerden en iyi 
istifade edebilecek kollar~ndm birisi de 
11i~ $iphesiz agiz siizluk~ulu~u olacakur. 
Bunlann neler olabilecegi ise ba~ka  bir 
makale konusudur. 
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